
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 42 /2018
Caràcter: ordinària
Data: 10 d’octubre de 2018
Horari: De les 8.30 a les 9.15 hores
Lloc: Casa consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:
 Sr. Gregorio Estarellas Mas, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Bernadí Vives Cardona
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 3 d’octubre de 2018, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

BORSA  DE  TREBALL  DE  TREBALLADORS/ES  FAMILIARS  COM  A  PERSONAL
FUNCIONARI INTERÍ O  LABORAL TEMPORAL
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  per  crear  una  borsa  de  treball  de
treballadors/es familiars per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí o
per  a  posteriors  contractacions  com  a  personal  laboral  temporal  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor i la proposta.

Atès que per aquest Ajuntament, es  va aprovar la convocatòria i les Bases de les  proves
selectives per a la creació, mitjançant oposició, d’una borsa de treball  de treballadors/es
familiars per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí o per a posteriors
contractacions com a personal laboral temporal (BOIB núm. 82 de 3 de juliol de 2018.

Seguidament una vegada desenvolupat el procés selectiu i vista la proposta definitiva del
Tribunal  Qualificador amb data 3 d’octubre de 2018,  se sotmet el  fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer.  Crear  una  borsa  de  treball  de  treballadors/es  familiars  per  a  posteriors
nomenaments  com a personal  funcionari  interí  o  per  a  posteriors  contractacions  com a
personal  laboral  temporal de  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  que  queda  conformada  pels
aspirants que s’indiquen en l’ordre de prelació següent:
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ASPIRANT - DNI PUNTUACIÓ
78206032-Y 15,75
43130138-D 15,20

Segon. Publicar el present Acord en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la seva
pàgina web.

Tercer. Contra aquesta Resolució podran els interessats interposar recurs potestatiu
de reposició davant aquest Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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